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RESUMO

Este é um estudo realizado em 2016, no Programa de Pós-Graduação em Dança da UFBA, onde será apresentada a
“Noite da Beleza Negra”, realizada Bloco Afro Ilê Aiyê, uma das políticas de ações afirmativas que valoriza e projeta a
mulher negra baiana no contexto artístico, cultural e social. Referendada por: Risério (1981), Oliveira(1992, 2007,
2008), Conrado(1993, 2006), e Munanga (1988, 1993, 2006), apresento o corpo negro feminino como referência na
diáspora negra brasileira, onde mulheres negras baianas reafirmam suas identidades, reescrevendo uma história
como forma de compensar os estigmas depreciativos que têm sido impostos historicamente, que ao ser contada pelos
seus corpos apresentam um novo conceito do que vem a ser Mulher Negra. São elas, também, referências desse
estudo demonstrando que a história de vida enquanto técnica metodológica é importante no acesso à realidade,
quando se faz necessário aprofundar a pesquisa sobre o passado, recorrendo a fontes vivas de informação.

Palavras-chave: Corpo. Identidade negra. Gênero. Blocos Afro – Salvador. Políticas Afirmativas.

ABSTRACT

This is a study carried out in 2016, at the Graduate Program in Dance at UFBA, where the "Black Beauty Night" will be
presented, carried out by Afro Ilê Aiyê Block, one of the affirmative action policies that values and designs the Bahian
black woman in the artistic, cultural and social context. Referred by: Risério (1981), Oliveira(1992, 2007, 2008),
Conrado(1993, 2006), and Munanga (1988, 1993, 2006), I present the female black body as a reference in the
Brazilian black diaspora, where black Bahian women reaffirm their identities, rewriting a history as a way to
compensate for the derogatory stigmas that have been imposed historically, which when told by their bodies present a
new concept of what is coming to be Black Woman. They are also references of this study demonstrating that the
history of life as a methodological technique is important in access to reality, when it is necessary to deepen research
on the past, using lively sources of information.

Keywords: Body. Black identity. Genre. Blocks Afro - Salvador. Affirmative Policies.

RESUMEN Este es un estudio realizado en 2016, en el Programa de Postgrado en Danza de la UFBA, donde se
presentará la "Noche de la Belleza Negra", realizada en el marco de una campaña de promoción de la calidad de vida
de la mujer negra baiana, en el contexto artístico, cultural y social. Desde: Risério (1981), Oliveira (1992, 2007, 2008),
Conrado (1993, 2006) e Munanga (1988, 1993, 2006), y que el cuerpo negro femenino como referencia en la diáspora
negra brasileña, donde las mujeres negras baianas reafirman sus identidades, reescribiendo una história como forma
de compensar los estigmas despectivos que han sido impuestos históricamente, que al ser contada por sus cuerpos
presentan un nuevo concepto de lo que viene a ser Mujer Negra. También son referencias de este estudio
demostrando que la historia de vida como técnica metodológica es importante en el acceso a la realidad, cuando se
hace necesario profundizar la investigación sobre el pasado, recurriendo a fuentes vivas de información.

Palabras clave: Cuerpo. Identidad negra. Género. - Bloques Afro - Salvador. Políticas Afirmativas.

OH! MINHA DEUSA DO ÉBANO, CULTURA NEGRA ILÊ AIYÊ[1]: CORPO E IDENTIDADE NEGRA FEMININA
ANTES, DURANTE E APÓS O CARNAVAL AFRO DE SALVADOR.

OH! MY EAGLE GODDESS, BLACK CULTURE ILÊ AIYÊ: BODY AND BLACK FEMALE IDENTITY BEFORE,
DURING AND AFTER THE CARNIVAL AFRO DE SALVADOR OH! MI DIOSA DE ÉBANO, NEGRO CULTURA ILE
AIYÊ: EL CUERPO Y LA IDENTIDAD MUJERES NEGRAS ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL CARNAVAL DE
SALVADOR AFRO
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1. Blocos Afro: Quilombos contemporâneos.

Os quilombos surgem como um espaço de para refúgio de negros e africanos escravizados entre os séculos 16 e 19,
que criaram nesses espaços estratégias de resistências, combate e revoltas contra o sistema de expressão vigente.
Era o local de ações coletivas, praticas ritualísticas e culturais. Era o local onde foi possível escrever novas histórias e
lutar por igualdada. É partindo desse sentimento que considero os Blocos Afro de Salvador “Quilombos
Contemporâneos” pois parte dessas ações ganharam novas configurações nesses contextos onde se mantêm vivas
as memórias de nossos ancestrais.

Ainda que para muitos, os Blocos Afro sejam vistos como espaços de exclusões e práticas segregatórias, “só os mais
velhos podem saber o que eu estou querendo dizer...”[2] E para contextualizar eu digo: só as mulheres negras podem
saber o que eu estou querendo dizer, pois somos nós que temos a dignidade reintegrada por meio de ações dos
Blocos Afro e por isso reafirmamos a importância da criação destas instituições. A maior política de ação afirmativa
para as mulheres negras da cidade de Salvador é a realização do concurso de beleza negra. O primeiro a ser
instituido foi o concurso da “Deusa do Ébano” promovido pelo Bloco Afro Ilê, que é realizado durante a maior festa de
expressão da negritude baiana, a “Noite da Beleza Negra”.

A Festa da Beleza Negra foi criada e dirigida pelo bloco afro Ilê Aiyê. Trata-se de um concurso,
criado em 1976, para a escolha de uma mulher negra, que representará o bloco durante o
carnaval, como “Deusa do Ébano”, antecedendo os preparativos para o carnaval,15 dias antes
do sábado de carnaval. Este evento só foi evidenciado pela mídia, a partir de 1980. O
idealizador desta personagem é o bancário Sérgio Roberto, antigo morador do bairro do
Curuzu. Ele afirmou, ao ser entrevistado por mim, que a sua preocupação era “[...] destacar,
no carnaval da Bahia, a beleza da mulher negra sem que, para isso, ela tivesse que se
apresentar nua ou seminua, como é costume no carnaval brasileiro.” (OLIVEIRA, 2013, p.125).

A Deusa do Ébano é a representação da valorização, autorreconhecimento e elevação da autoestima da mulher negra
contrapondo ao sistema excludente e racista. O corpo da mulher negra ganha outra conotação neste contexto, pois
como aponta o idealizador do concurso, a mulher negra durante o carnaval, sendo esta uma extensão da nossa
história de colonização, é exposta como mercadoria de baixo valor. Mas, “a carne mais barata do mercado”[3]
continua sendo a carne negra, porém não temos medido esforços e nossos movimentos para a mudança dessa
realidade continuam.

Para termos uma noção da diferença de como somos apresentadas durante o carnaval vamos para mais uma análise:
o jornal “Massa!” é um jornal de grande circulação entre a comunidade de classe média baixa da cidade de Salvador e
são nestas comunidades onde está concentrado o maior contigente da população negra. Ao observar o título da
matéria: “Abram alas pra ela – Orgulho de ser Ilê”, publicada nessa mídia em fevereiro de 2011, onde anunciam a
escolha da nova Deusa do Ébano do Bloco Afro IlÊ Aiyê, e, ao observar todo conteúdo do jornal nota-se total
discrepância entre a imagem e o texto publicado, pois no primeiro parágrafo a Deusa do Ébano Lucimar Cerqueira,
que aparece na foto carregando o troféu recebido pela sua eleição, e demonstrando o orgulho e felicidade de ter sido
eleita rainha é apresentada pelo redator, Juracy dos Anjos, como sexo frágil. Este mesmo adjetivo “cai por terra”
quando nesta mesma matéria a Lucimar Cerqueira (2011) relata que sua fonte de inspiração para preparação para o
concurso foi a negra Chica da Silva[4] e que além de cumprir com as obrigações com a instituição, seu maior desafio
será propor ações para que seja diminuida a desigualdade entre gênero e raça no Brasil.

A partir deste censo de responsabilidade de Lucimar Cerqueira, é preciso interrogar se somos realmente sexo frágil
Se nos reportamos ao que nos diz a pesquisadora e feminista negra Sueli Carneiro (2011) e às lutas do movimento
feminista negro, saberemos que a reposta será, não. Outro ponto a ser observado nesta matéria é a diferença entre a
erotização do corpo da mulher negra e o título da matéria, representado por uma das candidatas ao título de Rainha
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do Carnaval de Salvador, Érica Borges, onde neste caso são reforçados os estereótipos que viemos acumulando
deste o período escravocrata até os dias atuais: o da “mulata tipo exportação”, que não temos capacidade intelectual
e de lidença. Nota-se que esta mídia não reconhece ou estrategicamente não apresenta a importância nem as lutas
dos Blocos Afro e das lutas que são empreendidas na valorização da mulher negra, que como já apresentadas, em
nenhum momento da nossa história tivemos fragilidades pois somos, em maioria, as mantenedoras de nossos lares,
as intelectuais, as trabalhadoras e atuamos em várias camadas da sociedade. Frágil é nosso sistema que não nos
reconhece e quer nos manter inferiores na escala social. Nota-se ainda que esta mídia não conhece as histórias de
nossos heróis, heroínas e referências negras uma vez que apresenta a Deusa do Ébano em questão como frágil e ou
estrategicamente não oferece para as nossas comunidades representatividades para que possamos ter orgulho de
sermos ascendentes africanas e que podemos alcançar e ocupar espaços politicos e de poder.

Pior é constatar que como formadoras de opinião assim como o jornal “Massa!” outras mídias destoam totalmente da
nossa realidade, presta um desfavor para a consciência política de jovens e adolescentes negras, pois ao
potencializar a “força” que tem a candidata à Rainha do Carnaval, Erica Borges, valorizando apenas a estética física,
em detrimento aos elementos culturais que constituem e dignificam a mulher negra representada pela Deusa do
Ébano Lucimar Cerqueira, não estimula que estas jovens e adolescentes participem de concursos de beleza negra
permitindo, assim, que seus corpos sejam sempre expostos como objeto de desejo e comercialização. Deste modo,
estaremos sempre “batendo na trave” do desrespeito, preconceito de raça e gênero e da desigualdade social e racial.
A partir desta análise, apresento a importância dos concursos de beleza negra que escolhem as Rainhas de Blocos
Afro.

1. Óh! Minha Beleza Negra, minha Deusa do Ébano.[5]

Os modelos de beleza feminina foram padronizados a partir de uma ótica eurocêntrica impondo padrões e
desconsiderando qualquer tipo de manifestação de beleza que não atendessem ao perfil pré-estabelecido. Assim
como na história da escravização da população negra, a mulher negra, nesta ótica não atende aos critérios de um
concurso de beleza tradicional. Estes padrões permanecem por muito tempo absolutos, porém passam a serem
ressignificados e apresentam sua diversidade, este é um processo dinâmico que acontece porque:

[...] os símbolos culturais transitam, se absorvem ou se expelem mutuamente, massificam
padrões ao mesmo tempo em que os singularizam. Os conceitos de beleza construídos num
determinado momento histórico se desfazem em momentos seguintes, transformam-se,
carregam novos sentidos, produzem novos padrões, apresentam-se e materializam-se de
modos distintos. Esse trânsito, no entanto, traz memórias e, portanto, continuidades em
relação ao momento anterior. Entendemos a beleza aqui enquanto produção histórica, produto
de uma memória ressignificada. Com isto, queremos dizer que os modelos de beleza de um
determinado momento carregam continuidades e descontinuidades em relação a modelos
anteriores. (BRAGA, 2015, p. 18).

Há modelos anteriores e ainda vigentes em alguns contextos que não permitem que a beleza seja considerada
heterogênea ou diversa, sendo assim, o diferente é considerado exótico. Levando em conta o perfil da população
brasileira, a adoção destes padrões fere o princípio da diversidade de raças que constitui a nossa identidade nacional
e cultural. O concurso para a escolha de rainhas de Blocos Afro:

[...] nasceu a partir da constatação de que não havia nenhum registro de que uma mulher
negra tivesse ousado concorrer em uma competição de beleza. Apesar de a população
brasileira ser majoritariamente mestiça, o biotipo de mulheres que o Brasil exportava a partir
dos seus concursos de beleza não correspondia à realidade étnica nacional. (Disponível em:.
Acesso em: 09 maio 2016).
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A raça negra carregando vários estereótipos nunca foi e nunca será considerada o esteio da nossa sociedade e
sempre teve sua imagem atrelada a farras, bebedeiras, promiscuidade, prostituição, etc., comportamentos
considerados ameaçadores à “moral e aos bons costumes” da elite branca colonizadora que não aceitava dividir o
mesmo espaço com o negro marginalizando-os e difamando qualquer tipo de expressão apresentada por nós.

A partir deste contexto, muitas foram as tentativas de superar os atos preconceituosos que inferiorizam a mulher
negra e uma delas são os concursos de beleza que promovidos pela população negra, desde o século XX,
apresentam conceitos de belezas negras que contrapõem o conceito mulher negra-corpo-objeto, representado pela “...
mulata fácil, vendida como objeto sexual aos caprichos do senhor” (FREYRE, 2006 apud BRAGA, 2015, p. 94), que se
atualiza contemporaneamente, em alguns discursos que tratam sobre o corpo da mulher negra. Estes concursos
unem na teoria e na prática, a afirmação e resgate da cultura brasileira de origem africana com a atuação política e
denunciam a inexistência da harmonia racial em vários setores da sociedade brasileira.

O Bloco Afro Ilê Aiyê vem desde 1976 realizando concursos para a escolha de sua maior representante, a rainha do
bloco, a Deusa do Ébano. Mas foi em 1980 que estes concursos passam a ter maior visibilidade através da mídia e
ganha o título de “Noite da Beleza Negra” que considero a maior expressão da negritude em seus diversos aspectos:
estéticos, artísticos, cultural e acima de tudo político.

Trata-se de um concurso, criado em 1976, para a escolha de uma mulher negra, que
representará o bloco durante o carnaval, como “Deusa do Ébano”, antecedendo os
preparativos para o carnaval,15 dias antes do sábado de carnaval. Este evento só foi
evidenciado pela mídia, a partir de 1980. (OLIVEIRA, 2013, p.125).

Na Noite da Beleza Negra é eleita a “Deusa do Ébano”, a criação deste este personagem surge a partir da proposta
de um dos diretores do bloco, Sergio Roberto, antigo morador do bairro do Curuzu. Ainda em depoimento para
Oliveira (2013), Roberto afirma que a importância deste concurso se dar por apresentar a beleza da mulher negra
durante o carnaval sem expor os corpos semi-nus que ainda são vistos durante o período momesco. O presidente da
instituição - Vovô do Ilê, reafirma que o concurso da beleza negra favorece a afirmação da identidade e estética negra
feminina. (OLIVEIRA, 2013, p.125).

Esta afirmativa é comprovada a partir do depoimento concedido por Lucimar Cerqueira, Deusa do Ébano eleita em
2011, moradora da comunidade de Fazenda Grande do Retiro em Salvador, para construção desta narrativa:

Logo que cogitei e decidi participar do Concurso de Beleza Negra Ilê Aiyê 2011, fui motivada a
olhar com mais carinho e atenção para a minha própria beleza, meu comportamento no
mundo, e minha expressão artística como dançarina. E naquele momento pude perceber que
não me estimava tanto quanto gostaria, e que tinha atitudes que não valorizavam meus traços
singulares, minha estética negra. Para percorrer este caminho novo que se apresentava eu
necessitava reconhecer o que já trazia comigo na bagagem da vida, minhas ferramentas e
conhecimentos com os quais me empoderava para vivenciar o desafio, e também, aquilo que
não estava pronto ou cuidado, que era frágil e precisava ser trabalhado, restaurado nos limites
de quem eu era e almejava ser, para concorrer ao título de Deusa do Ébano. (Abril, 2016).

A negação e exclusão é um mérito de todas as mulheres negras que vivem em países racistas e por consequência
excludente. E, só quem passa por estas experiências sabe a importância de ter acesso a lugares que possam
devolver a dignidade humana. A importância desses concursos está em tornar mulheres negras representantes de
beleza, apresenta-las como propulsoras de processos cognitivos e multiplicadoras do legado negro ancestral.
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Este orgulho de ser negra será também apresentado através das histórias destas mulheres que são referências que
embasam este estudo. São as vozes das Aras-itàns, palavras iorubanas que significam corpos-histórias, que são as
atrizes sociais desta pesquisa, mulheres negras que por meio dos relatos de suas vivências possibilitarão
compreender o processo cognitivo que é provocado no indivíduo que ao ser inserido em seus contextos
histórico-culturais passam a compreender e assumir suas identidades criando novos conceitos sobre si próprios,
tornando-se sujeitos ativos, críticos e transformadores dos ambientes em que fazem parte, Nesse contexto, para as
mulheres negras os pensamentos como “eu não posso” ou “não consigo” “... gradualmente foram e continuam sendo
substituídos por crenças mais positivas e edificantes. E também por ações mais conscientes do poder pessoal latente
em cada ser humano, e da força ancestral que apoia minha existência neste mundo.” (Lucimar Cerqueira - Abril,
2016). Este empoderamento de Lucimar Cerqueira permeia a vida das outras aras-ìtàns. Trata-se de histórias únicas
e relevantes e por isso serão apresentadas na quase totalidade.

Alexandra Amorim, Deusa do Ébano 2015, residente na comunidade de Itapuã em Salvador, ao ser interrogada sobre
a importância do concurso para a mulher negra,afirma que:

Esses concursos têm um modo de ver a mulher diferente dos outros concursos que vimos por
ai... corpo belo, cabelos estereotipados, com poucas roupas. Quando fala de concurso da
escolha das rainhas de bloco afro, o pensamento e o modo de ver são diferentes, esquecidos
em algumas vezes pela sociedade...valores humanos, trajetória de vida, inspirações,
vestimentas contextualizada no tema de cada ano da instituição, danças e concepções que
retratam a sua história sem ter aquela exibição de corpo nu! (Abril, 2016).

No depoimento de Alexandra, percebe-se que ao instituir um concurso de beleza negra o Ilê Aiyê provoca
transformações na forma de agir e pensar de mulheres negras em que numa sociedade racista os padrões de beleza
não são aceitos e assim não se reconhecem capazes de ocupar espaços de destaque e poder por internalizarem a
inferioridade e se autoanularem, rendendo-se à condição de submissão imposta pela descriminação. “A imagem da
jovem mulher negra como “deusa” ou “rainha” surgiu como crítica aos concursos de beleza do carnaval, nos quais as
mulheres brancas são as que representavam o modelo de beleza ideal”. (OLIVEIRA, 2013, p.126).

Para Lucimar Cerqueira, o concurso tem grande importância pois:

Num processo de deseducação e reprodução de uma história unilateral, nossas crianças não
aprendem a verdade sobre quem são e em quem podem se tornar. Essas crianças se
transformam em homens e mulheres limitados na compreensão da beleza de seu ser e sua
capacidade fazer bem qualquer coisa que lhe ocorra visando seu bem estar e/ou de um
coletivo. A vida de um concurso dessa natureza já começa seu discurso anunciando que existe
uma beleza que é negra. Ou melhor, belezas negras. Revela modos de ser, comportar-se,
vestir, dançar, ampliando a possibilidade de uma parcela grande da comunidade, com
referências ocultadas, enxergar-se como seres bonitos e capazes que são. (Abril, 2016).

O concurso para escolha da “Deusa do Ébano” como uma política de ação afirmativa,[6] age de forma positiva,
incisiva e agressiva para remover as barreiras informais ou sutis criadas pelo racismo e impostas pelo branqueamento
da raça, (BRAGA, 2015, p.214). Sendo assim a elevação da autoestima e o empoderamento, méritos atribuídos ao
concurso, favorecem a ascenção de mulheres negras e a mudança de uma realidade social em que a mulher negra
marginalizada, erotizada e estereotipada é reapresentada de forma positiva, possibilitando a revelação de si mesma
com todas as matrizes culturais e estéticas que carregam.

O empoderamento da mulher negra é uma característica construída pela vivência de ser Deusa do Ébano e pela
comunidade negra em seu entorno. Esta rainha “se exprime através da dança, da música, com o figurino, com os
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adereços e com cabelos do mundo afro” (OLIVEIRA, 2013, p.128), as reverberações deste concurso ultrapassam os
holofotes da festa atingindo a comunidade negra e nos estimula a usar roupas com estampas, a assumir nossos
padrões de beleza, buscar nosso espaço no mercado de trabalho, nos espaços de poder politico, na mídia de uma
forma geral, adentrar as universidades e assumir nossas identidades. Como afirma Arany Santana[7], diretora do
Bloco Afro Ilê Aiyê e apresentadora do concurso desde 1986, para o documentário “Ilê Aiyê – do Axé Jitolu para o
Mundo”[8]. Fator também presente no estudo realizado pela pesquisadora Nadir Nóbrega (2013), que aponta a
realidade social de Rainhas de Blocos Afro, antes e após o reinado:

Essas mulheres, ao narrarem suas trajetórias escolares, ao se tornarem profissionais de nível
superior, saíram do lugar predestinado por um pensamento racista e pelas condições
socioeconômicas da maioria da população afro-brasileira – o lugar da doméstica, da faxineira,
daquelas que realizam os serviços gerais, para ocuparem posições melhores de muitos dos
seus familiares. (OLIVEIRA, 2013, p. 132).

Em depoimento a essa pesquisa o cantor e compositor baiano, Tonho Matéria, diz:

São muitas vezes nestes concursos que meninas negras são descobertas para o mercado de
trabalho, principalmente na área de desfile de moda ou na área de propagandas, comerciais
etc. Lembro de uma música minha para o Olodum quando digo “Acredito no Deus dos Deuses
Olodum, do seu dialeto, reflexo e mistério que é uma natureza maior, que dar lustre a vida de
uma Deusa Negra e homens que sofrem horrores no espaço de sua grandeza. (Março, 2016).

Lucimar Cerqueira, Deusa do Ébano 2011, segue relatando que “ali começava um processo de transformação sutil e
profundo do meu ser integral. As cores que antes me invisibilizavam, agora eram mais vibrantes e realçavam o que
havia de natural em mim.” (Abril, 2016). O concurso alavanca mulheres negras e fazem com que dêem novos sentido
às suas vidas. Na semana que antecede o carnaval as rainha eleitas “executam uma série de sequências e rituais
religiosos do Candomblé, os quais antecedem ao período do carnaval, seguindo os fundamentos das suas casas
religiosas, podendo ser executados de forma individual ou coletiva.” (OLIVEIRA, 2013, p.130).

Banhos de folhas e oferendas para os Orixás são alguns dos rituais realizados para proteção e fortalecimento das
Deusas. Estes rituais ainda são marginalizados por pessoas que ignoram as religiões de matrizes africanas e
acreditam na demonização atribuída as mesmas durante a escravização dos povos africanos que resulta hoje na
intolerância e no racismo religioso. Por isso, pertencer a família em que alguns seguem os dogmas de religiões
evangélicas, se tornar Deusa do Ébano é mais um desafio e barreira à ser transformada em degrau para ser subido.
Neste contexto, o Bloco Afro Ilê Aiyê foi importante para revisões de conceitos e pré conceitos que existia na família
de Daiana Ribeiro, eleita Deusa do Ébano 2013, que em resposta ao questionário desta pesquisa, relata que a sua
transformação se estendeu para o âmbito familiar despertando em alguns as consciências políticas e desconstruindo
em outros conceitos negativos e limitados pregados pela contra-história contada sobre nossos antepassados, suas
crenças e práticas culturais. Daiana Ribeiro apresenta o efeito transformador que sua experiência enquanto rainha de
Bloco Afro, resultando no respeito e incentivo as suas escolhas:

O Bloco Afro pôde quebrar barreiras porque minha família a maioria é evangélica, então aqui
tinha uma espécie de barreiras que impedia da gente ver muita coisa, principalmente eu, que
passei a curtir os Blocos Afro depois dos 16 anos quando passei a ter a liberdade de sair, de
conhecer e ai essa barreira foi quebrada desde que eu comecei a insistir a conhecer a minha
história e ai essa barreira que existia entre mim e minha mãe, por conta da religião, foi
quebrada depois que comecei a conhecer os Blocos Afro e assim pude contar pra ela o que
era, por que antes ela via os Blocos Afro como apenas uma religião, o candomblé.
(Abril,2016).
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Daiana Ribeiro conclui dizendo que “o verdadeiro significado dos Blocos Afro é quebrar barreiras, por que ele me
ajudou a quebrar a barreira que existia entre a gente e hoje nós somos felizes, ela respeita as minhas escolhas e eu
respeito à dela e a gente vive em comunhão. É isso.” (Abril, 2016). Além da quebra e construção de novos
paradigmas este concurso evidencia a competência da mulher negra em vários aspectos, desde a afirmação estética
à valorização nos tornando protagonistas das nossas histórias e nos incute a responsabilidade de multiplicar o
conhecimento construído por esta experiência e mudar a realidade em evidência, como afirma Sueli Conceição,
Deusa do Ébano do Bloco Afro Ilê Aiyê de 1999:

Houve um fortalecimento da autoestima, onde a minha afirmação enquanto mulher negra de
periferia na sociedade foi consolidada. Impulsionou mais ainda o desejo de formação
intelectual e política para combater o racismo institucional, mas falando do mesmo lugar em
que ele está. (Abril, 2016).

Em diálogo com esse pensamento, Lucimar Cerqueira, segue afirmando que:

Ao compreender que o Ilê Aiyê assume o papel importantíssimo na construção de tantos
processos identitários reinventando nossa sociedade mais igualitária e bela pela diversidade,
concebo a força deste movimento na reparação das injustiças contra o povo negro. E como
fruto e representação dessa luta assumo um lugar de mais maturidade e consciência, e
responsabilidade na continuação desse propósito tão nobre. Seja nas ações cotidianas
simples, na multiplicação de conhecimentos, no comportamento de auto respeito e de respeito
ao outro. Sendo agente de transformação da realidade que oprime e fere nossa dignidade. E
dessa forma, sendo mais um elo nessa corrente, contribuo para o fortalecimento e
dinamização de uma história mais legítima e generosa que (re)vela a comunidade negra como
parte integrante e tão essencial quanto os outros povos na constituição de quem somos hoje,
Salvador, Bahia, Brasil. (Abril, 2016).

Esta noção da responsabilidade de retorno as
comunidades de origem para multiplicar o
conhecimento construída através da experiência
de ter sido rainha é um fator importante a ser
destacado, pois para fraseando a ativista negra
norteamericana, Angela Davis, em uma das
conferências realizadas no Brasil em 2017:
“Quando a mulher negra se movimenta, toda a
estrutura da sociedade se movimenta com ela”.
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1. Lá vem, Lá vem as negras do Ilê Aiyê

“Lá vem, Lá vem as negras do Ilê Aiyê, doce perfume de um sagrado amor, brotando pétalas formosas rosas, da
majestade ao divino fulgor”[9] E assim são anunciadas as candidatas ao título de Deusa do Ébano do Bloco Afro Ilê
Aiyê. Exaltadas através das canções elas exibem durante o concurso as danças, os figurinos, os adereços, as
maquiagens e todas as expressões de belezas, identidades e diversidade que possui nossa cultura.

As candidatas inscritas recebem informações e textos sobre diversos temas, assim como são
orientadas quanto às normas de condutas e à sua espiritualidade, independente do seu credo
religioso. Para vencer este concurso, as candidatas devem ter pontuações suficientes nos
seguintes critérios de avaliação: 1) A dança; 2) O figurino apropriado; 3) A beleza natural; 4) A
postura corporal e 5) Desenvoltura cênica. (OLIVEIRA, 2013, p. 129).

Norteadas pelo tema que irá reger o carnaval do bloco produzem seus figurinos compostos principalmente por
elementos das religiões de matrizes africanas: os búzios, palhas da costa, guizos, cabaças, são alguns destes
elementos que compõem as roupas, materiais cênicos que carregam e que adornam as cabeças nas quais em alguns
casos os cabelos alisados dão espaço para as tranças, turbantes, penteados e coroas, tudo isso sendo traduzidos
como afirmação identitária. E quem somo nós

Somos jovens mulheres negras algumas apoiadas financeiramente apenas por suas famílias, mas que na maioria das
vezes, os moradores da comunidade, amigos e familiares se unem numa corrente de solidariedade e arrecadam o
valor necessário para nossas produções. Somos jovens mulheres negras que apesar do apoio direto dessas pessoas,
trançamos cabelos, fazemos faxina, somos manicures, vendemos acarajés, dançamos, somos docentes, e, no desejo
de ver nosso sonho realizado, investimos nossaa remuneração pelo exercício destas atividades no gasto que teremos
durante todo processo do concurso. Algumas de nós temos empregos fixos e outras não, mas, investimos tudo que
temos para divarmo[10] como a mais bela da noite em que seremos protagonistas e poderemos contar com muito
orgulho nossas verdadeiras histórias. Somos jovens mulheres negras, moradoras de diversas comunidades de
Salvador e de outras regiões da Bahia, mulheres negras “cabeça feita, força perfeita”[11] e nesta noite reafirmamos e
expressamos nossas belezas. E “o que é o belo e o sentimento do belo Acredito que o sentimento do belo é provocar
emoção no espectador.” (OLIVEIRA, 2013, p.141). [...] “não se pode dizer o significado de uma obra, não se pode
exprimir aquilo que há nela de outra forma, a não ser por ela própria”. (JÚNIOR, 1998, p. 49 apud OLIVEIRA, 2013,
p.141).

Somos as arás: corpos membros da comunidade negra, cujo orís yá para irão alcançar a mudança e do ení da manhã
extraímos a força necessária para a luta por equidades de gênero, raça, econômica e profissional. Como as okùtas
preciosas não perderemos nosso brilho e resistência e com as nossas orís erguidas seguiremos guerreando e
transformando tudo e a todos como fazem os èfùùfùs[12]. Traduzindo esse trecho da narrativa que foi construída com
trechos da canção ORÍ “ARÁ OKÁN YÁ”, composta para o Bloco Afro Ilê Aiyê em 1998, por Caj Carlão e me
apresentando também como uma ará-ìtàn (corpo-história) digo-lhes que: somos as irmãs, membros da comunidade
negra, cujas cabeças apressam-se para alcançar a mudança e do orvalho da manhã extraímos a força necessária
para a luta por equidades de gênero, raça, financeira e profissional. Como as pedras preciosas não perderemos nosso
brilho e resistência e com as nossas cabeças erguidas seguiremos guerreando e transformando tudo e a todos como
fazem os ventos e tempestades.

Como Ara-ìtàns, identificamos alguns aspectos do concurso que precisam ser repensados e como Princesa do Bloco
Afro Ilê Aiyê durante os anos 2001 e 2014, considero que é importante que o corpo de jurados escolhido para julgar as
candidatas ao título de “Deusa do Ébano” tenha acesso as entrevistas e ao levantamento feito da vida de cada
participante do concurso. A equipe de reportagem da TV Educativa da Bahia, que faz a cobertura total do evento,
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realiza durante o processo do concurso entrevistas e um “mini-documentário” sobre a vida e as atuações profissionais
de cada candidata, que é exibido para quem aprecia o concurso pela emissora, porém este material não é acessado
pelos jurados que ao acessarem conheceriam cada participante, estariam mais embasados durante as suas análises,
seriam inseridos de fato no concurso e compreenderiam que o concurso não se resume apenas a “Noite da Beleza
Negra”, pois somos estimuladas desde o momento em que somos selecionadas a realizar pesquisas para produções
dos figurinos, compreensão do tema. A importância deste acesso é fundamental porque o diálogo da candidata com o
tema e a noção de pertença são alguns dos pré-requisitos exigidos pelo concurso e que está divulgado na página
oficial eletrônica da instituição, apresentado abaixo:

A estética do concurso é regida pelos trançados dos cabelos, estamparias do tecido, pela
graça da dança, mas, sobretudo, pela consciência da candidata no que diz respeito a sua
negritude, sendo ela atuante na comunidade nesse sentido. [...]. As finalistas precisam atender
aos requisitos de beleza, atitude, aptidão para dança afro e conhecimento sobre a história do
Ilê Aiyê e do povo negro na Bahia. (Disponível em: . Acesso em: 09 maio 2016).

Levando em consideração os sensos de pertença e político que é despertado e exigido pelo concurso, que reafirmo a
importância dos jurados acessarem as histórias e ouvirem os seus depoimentos antes da “grande noite”, pois assim
poderão escolher as deusas que atendam aos critérios exigidos pela instituição e muito mais do que isso: terão
acesso as verdadeiras histórias das mulheres negras podendo ser atravessados por elas e levados a rever e construir
um novo conceito sobre nós, pois, por já ter participado do concurso percebi que a carga histórica das candidatas,
durante o dia da escolha, é substituída pela plasticidade apresentada por cada concorrente durante suas
apresentações individuais. Considero que esta realidade desconsidera todo processo de reencontro conosco e nossas
memórias ancestrais que antecede a “Noite da Beleza Negra”.

Além da historiografia de cada finalista outro aspecto que pode ser contemplado pelo conhecimento prévio é o fator
idade, pois, uma vez que o concurso estabelece limite de idade, em muitos casos as candidatas não terão mais
oportunidade a concorrer. Outras considerações são referentes à distância do corpo de jurando com a passarela/palco
onde dançam as candidatas, a forma e a localização como são dispostos para o julgamento que não possibilitam que
vejam os detalhes, a contextualização, a criatividade e o empenho que cada figurinista imprimiu na concepção e
produção dos figurinos, que não podem ser apreciados com detalhes, assim como o que cada movimento realizado
durante as coreografias apresentadas significam o que comunicam. E sendo a produção individual das candidatas,
como se trata de um trabalho em equipe (pois ultimamente as participantes buscam cada vez mais a ajuda de
profissionais para suas produções) é importante que estes profissionais sejam homenageados na noite. Ainda
referente à equipe julgadora que esta seja composta em sua maioria por pessoas envolvidas nas áreas da cultura
negra e dança, a fim de que o virtuosismo e plasticidade não sejam preponderantes para a escolha da rainha. E por
fim, que o voto do público também seja pontuado, pois a “Deusa do Ébano” será a escolhida para representá-los.

O concurso realizado na “Noite da Beleza Negra” já teve algumas mudanças significativas como: divulgação da equipe
que produz cada candidata, pois até o ano de 2012 não eram divulgados os nomes dos produtores. Outra mudança foi
no corpo de jurados ocorrida a partir do ano de 2015 passando a ser composto por um número maior de profissionais
das áreas de Dança e Cultura Negra uma vez que estes integravam menos de 50% da equipe. A minha observação
sobre estes aspectos é baseada pelo fato de preparar e produzir candidatas, desde o conceito da dança e aulas,
conscientização da importância do concurso para a mulher negra, através da apresentação de nossa trajetória
histórica (sendo que este trabalho de conscientização se estende para as famílias e apoiadores dessas candidatas) e
concepção e produção de figurinos. Ou seja, acompanho o dia a dia das candidatas, elevando suas autoestimas,
incentivando-as a não desistirem de concorrer, pois muitas que enfrentam dificuldades financeiras tentam abandonar
o concurso. Cada candidata que concorre ao título representa o sonho que sempre tive de ser “Deusa do Ébano” e
esse também é um dos motivos que fazem com que me envolva plenamente em suas vidas, além de ser uma mulher
negra que fui oportunizada a reconstruir a minha identidade. Outro dado é que em 2015, fiz parte do corpo de jurados
da “Noite da Beleza Negra” e assim pude levantar os aspectos referentes este ponto destacado.
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Hoje, sigo na preparação das candidatas, com um diferencial que é o de não ter apenas uma, mas realizo ações que
contemplem a todas, pois me tornei uma das referências de Dança dos Blocos Afro e de preparação corporal de
candidatas aos títulos de rainhas de Blocos Afro. Nos anos de 2011, 2012 e 2013, ministrei aulas, a convite do Bloco
Afro Ilê Aiyê para as finalistas e desde o ano de 2015, tenho dedicado as aulas de “Danças de Blocos Afro” que
ofereço durante o curso de férias da Escola de Dança da Fundação Cultural do Estado da Bahia, para todas as
candidatas e candidatos a rainhas e reis de Blocos Afro, por considerar importância de multiplicar o conhecimento que
construir durante as experiências que tive com estas instituições e apresentar para elas e eles que a dança
apresentada pelo rei ou rainha de Bloco Afro é construídas a partir de símbolos e signos das culturas negro-africana, é
a representação da história, legado negro ancestral e ideais da comunidade negra, trata-se de uma dança política.

Outras considerações foram apresentadas pelas Ará-ìtàns[13] deste estudo: para Daiana Ribeiro, “não deveria limitar
a idade das candidatas no concurso e falta um pouco de informação dos Blocos Afros em relação ao concurso, pois
muitas meninas vão pra pré-seleção sem saber o que tem que fazer na pré-seleção” (Abril, 2016). A observação de
Daiana Ribeiro sobre a limitação da idade, corrobora com a reflexão que faço sobre a realidade social das mulheres
negras que já foi apresentada ao longo desta narrativa: somos mantenedoras de nossas casas e famílias,
trabalhadoras de diversas classes e a nossa autoestima é constantemente rebaixada pelo racismo, sendo assim, tudo
isto nos afasta da possibilidade de pensarmos em participar de concursos desta natureza. Por isso, pensando que o
concurso surgiu para contemplar as mulheres negras, sem distinção, estabelecer limites de idade é contradizer alguns
dos aspectos que “Com o surgimento do Ilê Aiyê, sobretudo após a criação da Noite da Beleza Negra, veio à tona a
discussão acerca “de ser negro”, da negritude e do padrão de beleza diferente, mas longe de ser inferior.”[14]

Ao ser eleita, a Deusa do Ébano reina durante 1 ano, pois “O concurso escolhe a Deusa do Ébano, que brilhará no
Carnaval e participará das apresentações do bloco no Brasil e no mundo durante todo o ano”[15]. Durante o reinado, a
Deusa do Ébano, ganha maior destaque na mídia, participa de eventos culturais, artísticos e políticos como a maior
representante da instituição. Estas questões levam Gisele Matamba a considerar que “após os seus reinados,
acessória na mídia brasileira em não destacam essas mulheres considerando que terão um trono eterno, na tentativa
de invisibilizar a nossa voz e fechando o caminho para a continuação de militância.” (Abril, 2016).

A crítica apresentada por Gisele Matamba é pertinente pois representa a sensação de retorno ao esquecimento, uma
vez que o concurso oferece grande notoriedade as rainhas. Porém, esta crítica alerta para a invisibilidade que a
mulher negra tem na mídia e que, apesar do esforço que o Bloco Afro Ilê Aiyê realiza para nos dar visibilidade, não
contempla integralmente ou a maioria do grupo de mulheres negras, e assim, uma precisa dar espaço para
oportunizar a outra para que seja também notada e reconhecida. Ou seja, ainda não temos um espçao que nos
atenda na totalidade, apesar da política de cotas, que torna obrigatório que os programas e propagandas comerciais
produzidas pela mídia televisa, sejam composto por 10% de negros. Por tanto, faz-se necessárias outras medidas que
garantam a visibilidade da população negra nos canais de comunicação.

Ao dar espaço para a sucessora, a Deusa do Ébano torna-se integrante do grupo de dança da instituição e estas
dançarinas são consideradas eternas rainhas, pois, uma vez rainha seremos referências em nossas comunidades e
assim dar seguimento ou criar novas formas de fazer “nosso” movimento negro. Compreendo que ser rainha de Bloco
Afro é estar para além do alcance dos holofotes: se estende para o nosso dia a dia no nosso fazer diário como mães,
professoras, advogadas, dançarinas, chefes de órgãos públicos e privados, etc. Como mulheres negras e
multiplicadoras da nossa cultura. Ser rainha de Bloco Afro, como afirma Lucimar Cerqueira, é ser:

Representante da Instituição, de sua história, e das histórias cantadas sobre nosso povo
negro. Representante da beleza feminina negra tão exuberante e plural perante uma
sociedade que geralmente elege padrões estéticos excludentes e discriminatórios. É ser uma
rainha negra contemporânea com direito a um reinado de aprendizados e exaltação da sua
beleza. Recebemos um banho de conhecimento e autoestima elevada. Brilhamos feito luzes
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que encantam a quem aprecia nossa dança e orienta um novo pensar sobre o ser negro altivo
e consciente de seu valor humano. (Abril, 2016).

Reafirmando a importância deste concurso para nós mulheres negras, estas reflexões não desconsideram a sua
grandeza. Afinal, “[...] quando o Ilê Aiyê elege a sua Deusa do Ébano, a entidade está fortalecendo a cultura baiana
através da afirmação da consciência negra e da manutenção das suas raízes.”[16] Sendo assim, as críticas aqui
apresentadas têm o intuito de valorar e afirmar a potência que esta ação tem em nossas vidas, tanto como rainhas ou
como candidatas. Tornando-nos críticas, propositoras e reflexivas, pois após as mulheres negras viverem esta
experiência “aparecem mais conscientes, com sua autoestima elevada, cabelos trançados, batom vermelho, novas
amizades e cheia de atitudes que não existiam e quem não sabe dançar, procura se qualificar mais e mais até o
próximo concurso”, como afirma Jaci Trindade[17] organizadora do concurso, que dialoga com o pensamento de
Larissa Oliveira, Deusa do Ébano 2016, quando relata as transformações das candidatas e rainhas do Ilê Aiyê,
dizendo que:

Antes de me tornar Deusa do Ébano, me considerava uma “menina pra frente”: brincalhona,
extrovertida. A eleição a Deusa do Ébano foi logo após ter recebido o cargo de Mãe Pequena
da minha roça, estas duas responsabilidades fizeram com que me tornasse mais centrada,
observadora, me amadureceu e referente ao Ilê Aiyê, fez com que me tornasse interessada
em estar por dentro dos assuntos da entidade, vendo de que forma poderia seguir
multiplicando as ações que são desenvolvidas por ela e cumprindo com meu papel de rainha
que é o de elevar a autoestima da minha população negra e multiplicar a minha cultura negra.
(Abril, 2016).

A Deusa do Ébano reina no bloco passando, assim, a receber uma série de orientações espirituais, emocionais e
tarefas pedagógicas, como, por exemplo, não usar drogas e nem tampouco usar a violência, ministrar palestras sobre
as culturas afrobrasileiras, entre outras atividades. (OLIVEIRA, 2013, p. 128). Estas responsabilidades culminam no
amadurecimento pessoal e profissional destas mulheres, como afirma Larissa Oliveira, oportunizadas pela instituição
que enfatiza a potência de sermos transformadores é inerente a qualquer indivíduo, mas desconsiderada nas
mulheres negras.

“Dete Lima, a diretora fundadora do bloco afro Ilê Aiyê, também é responsável pela a criação dos figurinos e turbantes
das dançarinas, dos mestres de cerimônia, dos cantores e das cantoras e dos músicos.” (OLIVEIRA, 2013, p. 139).
Antes do desfile individual as finalistas apresentam-se ao público e jurados, produzidas com os turbantes e
amarrações criados por Dete Lima que, ao ser entrevistada, apresenta em seu depoimento as reverberações do
concurso que não só atravessa a vida das candidatas, mas também das pessoas que estão envolvidas na produção
ou idealização do mesmo. Dete Lima diz que:

É uma sensação de vitória. Eu me coloco no lugar delas. É como se fosse eu que estivesse ali
participando do concurso e toda emoção que elas sentem eu também sinto. E é muito
gratificante a cada ano vestir as meninas, participar e conversar com elas e perceber a
transformação que acontece na vida delas. Para mim é muito mais gratificante quando estou
vestindo cada menina dessas quando ela diz: Oh! Meu Deus. Estou realizando meu sonho de
ser vestida por Dete Lima, então é muita emoção, ainda mais quando você trabalha de bom
coração. Em resumo é uma realização do que eu não conseguir fazer pra mim, eu hoje divido
eu faço com elas, pois eu fazendo por elas estou fazendo por mim também. (Maio, 2016).

Em suas palavras, Dete Lima enfatiza a importância das referências negras como disparadoras da autovalorização e
do autoconhecimento de um indivíduo da mesma comunidade. Além de ser referência para cada candidata a mesma
às apresenta como multiplicadora de seu legado. O uso das identidades de cada candidata como base para as
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criações das amarrações faz com que suas produções reforcem que a cultura e arte negro-africana são formas de
expressões dinâmicas que acompanham o tempo, atravessadas pelo contexto, sendo dessa maneira sempre
contemporâneas e atuais. Contradizendo o pensamento eurocêntrico em que,

Por muito tempo, a arte negro-africana ficou excluída da história universal de arte de tal forma
como foi ensinada na Europa. Considerada primitiva como os povos que a produziram,
pensava-se, de acordo com o esquema evolucionista do século XIX, que esta arte ainda se
encontrava na fase infantil representada pela forma figurativa e que podia evoluir até chegar
um dia a fase adulta representada por uma arte intelectual geométrica e abstrata, fase em que
se encontrava a Europa “civilizada. Esta visão era apoiada sem dúvida nos preconceitos da
época, na ignorância da complexidade e sofisticação da arte negro-africana, e também nos
ideais da Missão Civilizadora. (MUNANGA, 2006, p.01).[18]

As dobras e flocados dos tecidos são descritos de uma forma poética que resultam nos turbantes e amarrações que
evidenciam a beleza de cada candidata, seus anseios e identidades,

[...] esta roupa, foi criada intuitivamente por sua mãe, a saudosa Mãe Hilda Jitolu, no carnaval
de 1975, com tecidos estampados. No ano seguinte, Mãe Hilda, pegou uma toalha branca de
linho da sua residência e vestiu a primeira Deusa do Ébano, Dona Mirinha, tornando assim a
Capulana ou amarração uma marca do figurino tanto da primeira apresentação coletiva das
candidatas ao título Deusa do Ébano, quanto da apresentadora do evento, Srª Arani Santana,
e da estilista de cabelos, Negra Jhô, quando atuam em espetáculos e shows. (OLIVEIRA,
2013, p.225).

Dete Lima descreve o percurso que realiza durante a produção de cada candidata e suas inspirações: “Quando estou
vestindo cada candidata, as vezes eu não converso muito, mas eu deixo que ela vá conduzindo minhas mãos: o que
ela está pensando naquele momento, como ela esta se sentindo [...]. Eu deixo que tudo isto vá conduzindo todo meu
trabalho.” (Maio, 2016). “Do ponto de vista da etnologia, a arte africana como todas as artes ditas primitivas é uma arte
que significa; ela não representa.”[19] A estética dos turbantes e amarrações produzidas por Dete Lima
apresentam-se de forma singular e considero uma marca registrada do Bloco Afro Ilê Aiyê, neste contexto “[...] a
estética é mais ou menos uma teoria do conhecimento a partir da apreensão do sensível” (MUNANGA, 2006, p. 8).

Ao ser perguntada sobre quais as referências e inspirações para a criação destas amarrações, Dete Lima, responde
de uma forma saudosa que:

Toda essa inspiração veio do terreiro, aqui com minha mãe vendo desde criança os Orixás e
como ela vestia os Orixás. Então eu ficava pensando: se eu pegasse um tecido na mão o que
será que eu iria conseguir fazer na cabeça e no corpo de uma pessoa E ai ficou sempre esse
pensamento. O Ilê surgiu e eu comecei a fazer, mas, de forma acanhada (muito simples, sem
muito...). Mas ao passar do tempo eu fui conseguindo, acredito que levada pelos Orixás e o
amor que sinto, a desenvolver todo esse trabalho que estar ai. (Maio, 2016).

“Sem dúvida, a arte negro-africana como todas as artes não é constituída no vazio, pois mergulha sempre suas raízes
na vida profunda de suas sociedades. Através de sua arte, um povo projeta toda a sua concepção global da
existência” (MUNANGA, 2006, p.3). As influências das religiões de matrizes africanas registram grande parte das
expressões negras, as práticas e ensinamentos ganham novas conotações e fortalecem a manutenção da memória
negro ancestral e pode ser percebida a partir de uma das experiências descrita por Dete Lima:
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Ao ministrar uma oficina, no Espaço Cultural da Caixa Econômica, teve uma menina que
perguntou: por que eu ensinava com os mínimos detalhes Existem pessoas que ensinam mais
ensina por “cima”. Eu respondi para ela; Eu ia guardar pra que Tudo que a gente aprende é
para ser repassado e deixar o nosso nome assinado. Muito em breve se minha neta ou bisneta
perguntar ou tiver uma palestra na escola sobre estética, ela vai dizer: Ah! Foi minha avó.
Então eu acho que a gente tem que ensinar de dentro para fora passando e explicando os
detalhes e cada vai aprender de forma de sua maneira. (Maio, 2016).

Nas palavras de Dete Lima estão mais um dos valores negro africano que é o de educar a partir da cultura e formar
multiplicadores, e desta forma torna-se possível a manutenção da memória coletiva da comunidade negra.

“Para mim o mais difícil é falar. As minhas mãos falam muito mais”. (Maio 2016). Assim inicia os depoimentos cedidos
por Dete Lima durante a entrevista, que afirma que para ela a pior parte é falar de seu trabalho. Ao entrevistá-la senti
na leveza de sua voz a tamanha consciência que possui sobre sua importância na construção das identidades das
candidatas e Deusas do Ébano. Cada palavra dita, cada reflexão proposta por ela durante a entrevista foi um
ensinamento para mim. O carinho e o respeito que ela tem por cada mulher que produz são de tamanha importância
que a torna referência de cada mulher negra que tem seu sonho realizado quando é tocada por suas mãos
transformadoras que certamente falam e transmitem toda força e inspiração, estímulos para que não desistamos dos
nossos sonhos, não só o de nos tornarmos rainhas do Bloco Afro Ilê Aiyê, mas o de sermos respeitadas por nossa
sociedade. Os turbantes e amarrações são as extensões de nossos corpos, são as nossas identidades também
reveladas por essa guardiã e multiplicadora da beleza e da cultura negra, Dete Lima.

“Minha crioula, vou cantar para você. Estás tão linda, no meu bloco Ilê Aiyê. Com suas tranças, muita originalidade,
pela avenida cheia de felicidade. Por isto eu canto pelas ruas da cidade. Pra você minha crioula minha cor, minhas
verdades”.[20] Nossos corpos ganham outro conceito através dos versos e poesias das canções criadas por
compositores de Blocos Afro. Como afirma Jaci Trindade:

O trabalho do resgate de identidade étnica que o Ilê vem fazendo durante todos esses anos,
através da música e da dança, tem sido muito importante, pois a Bahia mudou seu visual, seu
ritmo, seu jeito de ser, falar, alguns costumes e até mesmo os modos de lazer, foi muito mais
além do que o que o bloco imaginou que iria alcançar, pois ele trata da promoção de uma
cultura, ou conjunto de culturas, do qual herdamos e transcende as medidas de cintura,
quadris, cor de olhos e cabelos. (Abril, 2016).

Com os conteúdos, símbolos e signos de nossa história estas canções nos transmitem a importância de sentirmos o
orgulho do sermos negras e negros. Os nossos corpos são textos destas histórias são representações verdadeiras
das nossas culturas.

(IN) CONCLUSÕES

A experiência de ter sido candidata à Deusa do Ébano nos anos 2001 e 2014 provocou mudanças significativas em
minha forma de agir e me posicionar perante a sociedade. Essa afirmativa é acompanha por uma reflexão que faço ao
me recordar do tempo em que quando criança participei de concursos de rainhas nas festas tradicionais e nunca fui
escolhida e hoje tenho consciência de que existia um padrão de beleza que norteava a escolha das rainhas eleitas: o
não negro. Cresci me escondendo por traz de artifícios que me apresentassem a promessa de embraquecimento:
alisando meu cabelo, usando pó compacto de tons mais claros, usando lentes de contato e vestindo roupas com tons
pastéis para não ser notada. Só após perceber que poderia ser rainha, e que para isso teria que fazer o processo
inverso: assumindo minha identidade e fenótipo negro, que percebi que durante muito tempo eu fui direcionada a viver
na linha da invisibilidade.
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Outro fator importante foi ter sido empoderada enquanto mulher-negra-herdeira de saberes ancestrais, ter sido
motivada a mergulhar na história negro-africana e nela poder reconhecer heróis, heroínas e lutas negroafricanas que
foram essenciais para a manutenção cultural e existência da raça negra e que se tornaram minhas referências. A
pesquisa para concepção do figurino e de movimentos possibilitou reconhecer nas histórias de meus ancestrais
negros as semelhanças dos traços físicos, estéticos e comportamentais, ideológicos que justificam quem eu sou, de
onde venho e de onde vem as informações que constituem as minhas identidades. Por isso assim conceituo o Bloco
Afro Ilê Aiyê como: “Uma beleza imensa, [...] a nota mais intensa em tom maior, [...] a pagina da música do amor. Ilê é
isso: orquestração divina ao Criador...”[21].

E, assim sigo com meu desejo utópico de que um dia não seja necessário mais escrever sobre a importância de um
concurso que destaque e evidencie a beleza negra feminina. Quando este dia chegar, os povos que compõem o mapa
brasileiro estarão no mesmo nível de igualdade histórica e social, cultural e estético. Mas enquanto este dia não chega
seguirei me dedicando por meio da dança a apresentar e multiplicar as ações que nos elevam enquanto
mulher-negra-dançarina e nos empoderam para que possamos de cabeça erguida lutar por respeito e ter a coragem
para conquistar espaços de poder e visibilidade em nossa sociedade.
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[1] Da canção “Deusa do Ébano II”, composta por Miltão, para o Bloco Afro Ilê Aiyê, [s.d.].
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2 Da canção “Quartezala”, composta por Lazinho, para o Bloco Afrobaiano Olodum, em 2012.

3 Da canção “A carne” composta por Seu Jorge, Marcelo Yuca e Ulisses Cappelletti, [s.d.], regrava pela cantora Elza
Soares no ano de 2002.

4 Francisca da Silva de Oliveira, ou simplesmente Chica da Silva, foi uma escrava, posteriormente alforriada, que
viveu no arraial do Tijuco, atual Diamantina, Minas Gerais, durante a segunda metade do século XVIII. Manteve
durante mais de quinze anos uma união consensual estável com o rico contratador dos diamantes João Fernandes de
Oliveira tendo com ele treze filhos. O fato de uma escrava alforriada ter atingido posição destaque na sociedade local
durante o apogeu da exploração de diamantes deu origem a diversos mitos. De acordo com a imaginação popular e
várias obras de ficção, Chica da Silva foi uma escrava que se fez rainha utilizando sua beleza e apetite sexual
invulgares para seduzir pessoas poderosas, entre as quais João Fernandes, cuja fortuna dizia-se ser maior do que a
do rei de Portugal. (FURTADO, 2003).

5 Da canção “Deusa do Ébano II”, composta por Militão, para o Bloco Afro Ilê Aiyê em 1999.

6 Embora o termo ação afirmativa seja usado no Brasil apenas a partir do governo de Fernando Henrique Cardoso, é
ainda na década de 70 que se tem um primeiro movimento rumo à aplicação dessas políticas. Trata-se da mobilização
de técnicos do Ministério do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho para implementação de uma lei que tivesse
como objetivo a obrigatoriedade, por parte das empresas privadas, de contratar uma percentagem mínima de
empregados de cor. No entanto, a lei não chega a ser criada. Apenas em 1983 seria formulado um projeto de lei, pelo
então Deputado Federal Abdias do Nascimento, que apoiaria uma política compensatória aos negros. O projeto de nº
1.332 proporia, entre outras ações, reserva de vagas para negros na seleção de candidatos ao serviço público,
promoção de uma imagem positiva dos afro-brasileiros no sistema de ensino, assim como a inserção da história da
África e do africano no Brasil. Todavia, o projeto não passa pelo Congresso Nacional. (MOEHLECKE, 2002, p.199
apud BRAGA, 2015, p.209).

7 Arany Santana desde 2011 é diretora do Centro de Culturas Populares e Identitárias (CCPI), unidade da Secretaria
de Cultura do Estado da Bahia. Entre os fatos de sua extensa trajetória, Arany Santana teve papel importante na
fundação do Movimento Negro Unificado, e do Ilê Aiyê, o mais antigo movimento negro do Brasil. Tem uma ampla
carreira pedagógica, sempre contribuindo para a inserção da cultura negra nas redes de ensino, e na coordenação de
projetos de arte e cultura para as periferias. Foi a primeira secretária Municipal de Reparação, em 2004, e esteve à
frente da Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza do Estado da Bahia, no ano de 2010 e
atualmente é Secretárai de Cultura do Estado da Bahia. Como atriz, participou de filmes como Capitães da Areia, de
Cecíclia Amado, Pau Brasil, de Fernando Belens, Jardim das Folhas Sagradas, de Pola Ribeiro, A Guerra de
Canudos, de Sérgio Rezende, e A Idade da Terra, de Glauber Rocha. (Disponível em: Acesso em: 10 maio 2016).

8 O documentário “Ilê Aiyê – do Axé Jitolu para o Mundo”, realizado em 2014, com direção de Valéria Lima e Márcio
Santos e produção da MSTV Soluções Audiovisuais. Apresenta a trajetória do Bloco Afro Ilê e ações realizadas ao
longo de seus 40 anos de existência. Trata-se de uma homenagem a matriarca do bloco Mãe Hilda dos Santos.
(Disponível em: . Acesso em: 06 jan. 2016).

9 Da canção “Negras do Ilê”, composta por Guiguiu, para o Bloco Afro Ilê Aiyê [s.d.].

10 Neste momento me utilizo da licença poética para criar a expressão divarmos, inspirada pelas divas, que neste
caso, são mulheres empoderadas que expressão o orgulho de ser negra.

11 Da canção “Orí Ará Okán Yá”, composta por Caj Carlão, para o Bloco Afro Ilê Aiyê em 1996.

12 As palavras em itálico são iorubanas, inspiradas pela canção “Orí Ará Okán Yá”, composta por Caj Carlão, para o
Bloco Afro Ilê Aiyê em 1996, com traduções no trecho a seguir.

13 Ara-ìtàns, palavras iorubanas que nesse texto são unidas através do “ífen” significam respectivamente corpo e
histórias, onde a sua junção indica que um corpo é fruto de suas experiências e memórias, sendo assim, são
inseparáveis.
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14 Disponível em:. Acesso em: 09 maio de 2016.

15 Idem.

16 Idem.

17 Jacilda Trindade de Jesus Teles dos Santos (Jaci Trindade) é auxiliar administrativa, produtora e apresentadora do
programa “Tambores da Liberdade” (programa emitido pela Rádio Educadora FM, dedicado para difusão das músicas
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